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توسعه علم و فناوری بطور قابل توجهی سبک زندگی مارا تغییر داده است و حفظ سالمتی به یک جنبش کامل 
 تبدیل شده است.

از فناوری ماساژ چند مکانیسمی برای شل کردن عضالت گردن،   RT_2195روکش صندلی ماساژور 
 ین بهترین تجربه ماساژ را در خانه برای شما به ارمغان می آورد.شانه،پشت،کمر و  باسن استفاده میکند و  ا

مکانیسم ماساژ گردن و شانه به نحوی طراحی شده است که میتواند به سمت باال و پایین حرکت کند و  تغییر 
 جهت ورز دادن نیز قابل تنظیم باشد.

 ر به همراه گردن و شانه استفاده کرد.در این دستگاه میتوان بطور همزمان از مکانیسم ماساژ ناحیه پشت و کم

 همچنین میتوانید در طی فرایند ماساژ از قابلیت های گرمایی و نیز فشار کیسه های هوا استفاده نمایید.

دقیقه میباشد که بر روی صفحه کنترل از زمان شروع ماساژ، بصورت  15مدت زمان استفاده از این دستگاه 
 معکوس به شما اطالع داده میشود .

 

 العمل دکمه های دستگاه ماساژور دستور

 

 :کلید خاموش / روشن 

دقیقه  15. این دکمه را فشار داده تا برنامه ماساژ  روشن میشود  powerهنگام اتصا به برق ، نشانگر دکمه 
 وند.دقیقه ای فعال میش 5و  10با گذشت زمان ، برای آگاهی شما از مدت ماساژ چراغ های  ای  شروع شود .

 برای خاموش کردن دستگاه مجدد همین دکمه را فشار دهید.

 : گرما

میتوانید گرمای دستگاه را در ناحیه گردن و زمانیکه دستگاه در حال کار کردن میباشد با فشردن این کلید 
 .و یا با فشردن مجدد آن را غیر فعال کنید پشت فعال نمایید

 :نشیمنگاه

بین سه حالت  مورد نظر خود را  لرزش زمانیکه دستگاه در حال فعالیت میباشد با فشردن این کلید سرعت
بر همین اساس چراغ چشمک زن بر روی کلید مربوطه از آهسته به سریع و یا انتخاب نمایید. کم،متوسط و زیاد

 خاموش تغییر میکند.

 : هوا

بین کم،متوسط  را ی هواکیسه هافشار  میتوانید زمانیکه دستگاه در حال فعالیت میباشد با فشردن این کلید  
بر همین اساس چراغ چشمک زن بر روی کلید مربوطه از آهسته به سریع و یا خاموش  . یا زیاد تغییر دهید

 تغییر میکند.



 ماساژ گردن:

 میتوانید ماساژ ناحیه گردن را فعال نمایید . زمانیکه دستگاه در حال فعالیت میباشد با فشردن این کلید  

 اجرا میشود . نیز ماساژ بصورت معکوسبا فشردن مجدد این کلید 

 در صورت تمایل میتوانید ماساژ را با فشردن مجدد کلید غیر فعال نمایید.

  باال و پایین : 

ع مربوط به ماساژ گردن ارتفافعالیت میباشد با فشردن هر یک از این کلید ها میتوانید  زمانیکه دستگاه در حال
 را تنظیم نمایید و در ناحیه مورد نظر قرار دهید.

 : ناحیه پشت ماساژ کامل 

 .ل میشودافع بصورت کامل ماساژ در ناحیه پشتی زمانیکه دستگاه در حال فعالیت میباشد با فشردن این کلید

 با فشردن مجدد این کلید میتوانید ماساژ را غیر فعال نمایید.

 باالتر و پایین تر : 

یه انتخابی فعال میشود فعالیت میباشد با فشردن هر یک از این کلید ها ، ماساژ در ناح زمانیکه دستگاه در حال
 و با فشردن مجدد آن غیر فعال شده.

 جزئی / نقطه ای :

، مکانیسم ماساژ بصورت جزئی و نقطه ای شروع  زمانیکه دستگاه در حال فعالیت میباشد با فشردن این کلید
 میکند. تیبه فعال

 : Modeکلید  

پیمایش نمایید و   M1 , M2 , M3بین حالت های  زمانیکه دستگاه در حال فعالیت میباشد با فشردن این کلید
 ایید.مدر نهایت با فشردن مجدد آن این قابلیت را غیر فعال ن

 

 اهنمای عملیاتر

نمایید اگر صدمه ای به آن وارد شده بود از آن استفاده نکنید و برای سرویس با  از استفاده چک محصول را قبل
 دفتر مرکزی تماس بگیرید.

 سیم آداپتور را به ماساژور وصل نمایید سپس سیم اصلی را به برق بزنید.

 دقیقه کار میکند و پس از آن بطور خودکار خاموش میشود. 15دستگاه بطور پیش فرض به مدت 



بصورت خوابیده یا دراز کش از آن  قسمت پشتی دستگاه را در زمان استفاده بصورت قائم قرار دهسید و
 استفاده نکنید.

 زمانیکه از دستگاه استفاده نمیکنید آن را خاموش کرده و از برق جدا نمایید.

 

 

 

 کنترل پنل دستگاه ماساژور

 

 

 

 

 

 



 

 

 ماساژور ساختار

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 هشدار

 برای استفاده بزرگساالن

 مهم : افرادی که در ادامه ذکر می شوند قبال از استفاده در منزل حتما با پزشک مشورت کنند :

افرادی که دستگاه ضربان ساز قلب دارند، دارای دیابت هستند، دارای ترومبوز و التهاب رگ  خانم های باردار،
های خونی، افرادی که در معرض خطر لخته شدن خون هستند و یا افرادی که از لوازم پزشکی مصنوعی داخل 

 بدن از قبیل پین، پیچ و یا مفصل های مصنوعی استفاده می کنند.

کافی باال هست که بدون توجه به تنظیمات کنترلی ممکن است باعث ایجاد سوختگی  درجه حرارت به انداره
 شود.

 از این ماساژور برای نوزاد، افرادی که خواب و یا هوشیار نیستند استفاده ننمایید. -
افرادی که پوستی حساس دارند و یا دچار گردش خون پایین هستند از این ماساژور استفاده  -

 نکنند.
 از تاول زدن نقطه تماس سطح گرم دستگاه با پوست را به دفعات کنترل کنید. برای جلوگیری -

 

 احتیاط

برای کاهش خطر شوک الکتریکی، سطح پوششی ماساژور را باز نکنید. هیچ بخش قابل نگهداری در داخل وجود 
 ندارد.

 قرار ندهید. برای کاهش خطر آتش سوزی و شوک الکتریکی، این دستگاه را در معرض باران و یا رطوبت

 

عالمت فلش رعد و برق در یک مثلث همسطح بمنظور هشدار کاربر از وجود ولتاژ خطرناک در نزدیکی  -
 دستگاه در نظر گرفته شده است که می تواند برای ایجار خطر شوک الکتریکی کافی باشد.

داری عالمت تعجب در یک مثلث همسطح بمنظور هشدار کاربر برای توجه به لزوم سرویس و نگه -
 وسیله مورد استفاده شونده در نظر گرفته شده است.

 

 



 هشدارهای مهم امنیتی

قبل از استفاده باید تمام دستورالعمل های امنیتی و راه اندازی به دقت خوانده شوند، نسبت به انجام آن ها 
 پایبند بود و با جدیت دنبال شوند.

 ه همیشه باید در نظر گرفته شوند از جمله موارد زیر :در هنگام استفاده از یک وسیله برقی، احتیاط های اولی

 

 خطر

 برای کاهش خطر شوک الکتریکی :

 همیشه بعد از استفاده و در هنگام تمیزکاری فورا دو شاخه را از برق جدا نمایید. -
شاخه را از  2اقدامی برای برداشتن وسایل الکترونیکی که داخل آب افتاده اند نکنید، بالفاصله  -

 نمایید. برق جدا
 در هنگام دوش گرفتن و حمام از این دستگاه استفاده نکنید. -
از قرار دادن در مکان هایی که امکان افتادن در داخل آب وجود دارد خودداری فرمایید. از قرار  -

 دادن ماساژور در داخل آب و سایر مایعات دیگر پرهیز کنید.
 این دستگاه استفاده نکنید.به هیچ وجه از پین و یا سایر اتصالت فلزی همراه با  -
قبل از هر بار استفاده سطح پوششی را بررسی کنید. اگر سطح پوششی عالئم از بین رفتگی قبیل  -

 شکستگی، ترک و ... بود استفاده از دستگاه را متوقف کنید.
 در محیط های خیس و مرطوب از دستگاه استفاده نکنید. -

 

 هشدار

 لکتریکی و یا آسیب به افراد :بمنظور کاهش خطر سوختگی، آتش، شوک ا

دستگاه نباید به هیچ وجه بدون استفاده رها شود. در مواقعی که استفاده نمی شود و یا مواقعی  -
 که باز و بسته می شود حتما دوشاخه را از برق جدا نمایید.

زیر پتو و یا بالشت از دستگاه استفاده نکنید. گرمای بیش از حد ممکن است باعث آتش سوزی،  -
 وک الکتریکی و یا آسیب به شخص شود.ش

 نظارت و کنترل در هنگام استفاده توسط کودکان و افراد ناتوان ذهنی الزامی است. -
از این دستگاه فقط برای استفاده در مواردی که در دفترچه راهنما قید شده است استفاده گردد.  -

 شود. استفاده از متعلقات ساخته شده توسط کارخانه های دیگر توصیه نمی
شاخه دچار آسیب دیدگی شده اند از دستگاه استفاده نکنید. اگر  2در مواقعی که سیم برق و یا  -

به درستی کار نمی کند، اگر ضربه خورده و آسیب دیده است و یا داخل آب افتاده است، بشخصه 
 جهت تعمیر اقدام نکنید. دستگاه را جهت تعمیر به بخش فنی ارسال نمایید.

 راه با منبع تغذیه حمل نکنید و یا از سیم بعنوان دستگیره استفاده ننمایید.دستگاه را هم -



 از خم کردن و یا له کردن در زمانی که استفاده نمی شود خودداری فرمایید. -
 سیم برق را از تماس با سطوح گرم دور نگه دارید. -
 از وارد کردن اجسام به داخل محفظه های ورودی خودداری فرمایید. -
از استفاده نکنید. این دستگاه برای استفاده در فضای بسته و مصارف خانگی طراحی در فضای ب -

 شده است.
در مکان هایی که از محصوالت اسپری استفاده می شود و محدویت اکسیژن وجود دارد استفاده  -

 ننمایید.
 در مجاورت گازهای قابل انفجار و قابل اشتعال مورد استفاده قرار نگیرد. -
شاخه را از برق جدا  2دن، تمامی کنترل ها را در حالت خاموش قرار دهید، آنگاه برای خاموش کر -

 نمایید.
 از بارگیری بیش از حد برق خودداری نمایید. فقط از منبع برق توصیه شده استفاده گردد. -
بمنظور جلوگیری از خطر شوک الکتریکی از جدا سازی و تعمیر دستگاه خودداری فرمایید. تعمیر  -

مکن است باعث ایجاد خطر شوک الکتریکی و یا آسیب به شخص در هنگام استفاده نادرست م
 شود.

 شاخه را با کشیدن سیم برق جدا ننمایید. 2هیچ وقت  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت نیکان آسا پرشین ، نماینده انحصاری ماساژور های آرونت و بست رست در ایران.

www.nikanasa.com 

 


